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FEDERAÇÃO FECHA PLR COM TRÊS
EMPRESAS E BENEFICIA MAIS DE 2.500

O presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São 
Paulo, Luiz Carlos Motta, e coordenadores e subcoordenadores 
de Regionais assinaram recentemente acordo de Participação 
nos Lucros ou Resultados com três empresas. Serão beneficiados 

2.550 trabalhadores da Telha Norte, Saraiva e Petz.
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UNIÃO

Os trabalhadores têm o que TEMER?

Pergunto porque é fácil perceber que os ataques contra os nossos 
direitos mal começaram.
Se não tomarmos cuidado, vão querer legalizar até o trabalho escravo 
com a desculpa de que a economia não está bem e que isso é preciso 
para colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento, mas é conversa 
fiada, há desemprego, temos recessão, mas estão pintando a situação 
muito pior do que é, apenas para que esses grupos retrógrados possam  
se apossar do governo, como o fizeram, colocar lá um fantoche 
chamado Michel Temer, sem legitimidade das urnas, que atenda aos 
seus interesses e atacarem os trabalhadores.
O objetivo é um só, tirar até o couro do povão e encher os cofres dos 
patrões que, em boa parte das vezes, nem brasileiros são ou não 
moram em nosso país, então querem que o Brasil se dane, pretendem 
apenas explorar o que podem.

Como tenho dito, não importa agora ficar discutindo se a incompetente 
da presidente Dilma é ou não é desonesta. Ela foi eleita e isso deveria 
ter sido respeitado. Não foi, mas já é passado.
Agora, temos de nos unir. Depois da votação final do impeachment, 
que é um jogo definido de cartas marcadas, é que os verdadeiros 
ataques serão realizados.
Estão sob ameaça os nossos direitos trabalhistas, as nossas aposenta-
dorias, os nossos benefícios sociais.
Vão tentar nos intimidar com conversas como essa lançada pela 
CNI - Confederação Nacional da Indústria, de 80 horas semanais de 
jornada de trabalho, apenas para que aceitemos os ataques. Eles 
sabem que 80 horas não dá, mas isso é apenas uma ameaça velada, algo 
para nos deixar impressionados, para que aceitemos os ataques reais.
Nós não vamos engolir conversa de crise, eles, os patrões, que fiquem 
com ela.
Mas, é preciso que seja feito um aviso sério. A participação dos 
trabalhadores é muito importante. O momento é grave. Devemos 
deixar as divergências de lado e nos unirmos para manter os nossos 
direitos e, porque não, conseguirmos outros mais. Não devemos aban-
donar discursos como o da redução da jornada de trabalho, sem redução 
de salário. Não devemos abaixar as nossas cabeças, nós somos o 
coração desse país, somos o pulmão do Brasil, somos as pernas, os 
braços. Sem os trabalhadores eles, os patrões, não são nada. Mas, só  
mostramos nossa força quando estamos unidos, coisa que eles não 
querem.
Repito o que já disse em outras oportunidades, nós não vamos pagar 
o pato.
Com nossa união não há nada a TEMER!

2

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792
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FEDERAÇÃO FECHA PLR COM TRÊS EMPRESAS E BENEFICIA
MAIS DE 2.500 COMERCIÁRIOS

O presidente da Federação dos Comerciários do Estado 
de São Paulo, Luiz Carlos Motta, e coordenadores e sub-
coordenadores de Regionais assinaram recentemente 
acordo de Participação nos Lucros ou Resultados com 
três empresas. Serão beneficiados 2.550 trabalhadores 
da Telha Norte, Saraiva e Petz. 

TELHA NORTE
O acordo de PLR assinado com a Telha Norte benefi-
ciou mais de 1.300 funcionários de unidades instaladas 
em 14 cidades. São elas: Guarulhos, Campinas, Jundiaí, 
Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santo André, São José dos Campos, Sorocaba, Santos 
e Praia Grande (bases do Sincomerciários de Santos). 
O pagamento foi efetuado em parcela única, no mês de 
fevereiro de 2016.

SARAIVA
Os cerca de 300 funcionários da Saraiva receberam 
o benefício em parcela única, na folha de pagamento 
de  abril, nas cidades de Campinas, Cotia, Guarulhos, 
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santo 
André, São José do Rio Preto, São  José dos Cam-
pos, Santos, Sorocaba, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul (bases do Sincomerciários de Santo 
André).

PETz
De acordo com informações dos representantes da rede 
de pets shops, cerca de 950 funcionários das lojas da Petz 
do Estado de São Paulo receberam o benefício em parcela 
única, dia 15 de abril. As lojas estão em diversos bairros da 
capital paulista e nos municípios de Campinas, Guarulhos, 
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Sorocaba, nas cidades da base 
da Baixada Santista (Guarujá, Praia Grande, Santos) e do 
ABC (São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul).

FEDERAÇÃO INICIA RODADAS DE NEGOCIAÇÃO
SALARIAL NO COMÉRCIO

Comprometidas em antecipar as negociações salariais 
deste ano, as comissões de negociação da Campanha 
Salarial Unificada dos Comerciários 2016/2017 iniciaram 
as rodadas de negociações com os patrões, no dia 20/06. 
O objetivo da antecipação é assinar as Convenções 
Coletivas de Trabalho (CCTs) dentro das datas-bases 
(práticos de farmácia - 01/07, comércio varejista e ataca-
dista - 01/09 e concessionárias - 01/10).
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, disse 
que as principais reivindicações giram em torno de 
reajustes com INPC integral e aumento real para recom-
por o poder de compra da categoria. “Em 2015, houve 
embates em torno da crise econômica com o risco de 
o ônus da recessão ser transferido para os comerciários 
por vontade patronal. Por isso, a demora em assiná-las. 
Nossos Sindicatos jamais aceitariam, como não vão 
aceitar, prejudicar ganhos salariais e perder quais-
quer cláusulas sociais presentes nas CCTs anteriores”.  

Ele observa, ainda: “Também já começamos a discutir as 
nossas propostas para valorizar os trabalhadores”.
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EMPREGADO PODE FALTAR PARA ACOMPANHAR
MULHER GRÁVIDA OU CONSULTA DE FILHO

No dia 08/03/2016, foi publicada a lei 13.257 que adicionou 
duas novas hipóteses em que o empregado pode faltar o 
trabalho sem prejuízo do recebimento do seu salário.
A Lei é parte do Marco Regulatório da Primeira Infância 
(até os primeiros 6 anos completos), que cria direitos 
voltados às crianças. O texto altera, entre outras normas, 
o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o Código 
de Processo Penal (CPP) e a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).
Antes da lei, o artigo 473 da CLT já previa 9 hipóteses 
em que o empregado pode faltar o emprego sem ter 
desconto nos salário. A lei adicionou duas novas em que 
o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário:
1) Até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames com-
plementares durante o período de gravidez da esposa ou companheira;

2) por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos 
em consulta médica.

Art. 473 – O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem 
prejuízo do salário:
I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada 
em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua depen-
dência econômica;
II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III – por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da 
primeira semana; (obs: vale a norma prevista na Constituição, que 
é de 5 dias de licença-paternidade. Para empregados do programa 
empresa cidadã, 20 dias de licença paternidade, valendo também 
para adoção);
IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar 
eleitor, nos têrmos da lei respectiva.

VI – no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do 
Serviço Militar referidas na letra “c” do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 
de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).
VII – nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino 
superior.
VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer 
a juízo.
IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de 
representante de entidade sindical, estiver participando de reunião 
oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro.
X – até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames 
complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou com-
panheira;
XI – por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos 
em consulta médica.

A CONVENÇÃO DOS COMERCIÁRIOS PREVÊ FALTAS ABONADADAS DE PAIS E MÃES

Confira o artigo 473 da CLT completo com todas as hipóteses de faltas legais previstas:

A convenção dos comerciários de Guarulhos prevê o 
abono da falta ao pai ou mãe comerciário que deixa 
de comparecer ao serviço para atender enfermidades 

de seus filhos ou dependentes, menores de 14 anos, 
inválidos ou incapazes, esses sem limite de idade, até o 
limite de 15 dias por semestre.

Se você é comerciário da base do
sindicato, mas a sua convenção

é outra, verifique a sua em
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

ou entre em contato com o
sindicato para saber as 

hipóteses de faltas justificadas.O
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ZOO DE GUARULHOS TEM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
NAS FÉRIAS DE JULHO

O Zoológico de Guarulhos preparou uma programação 
especial para as férias escolares de julho. Os visitantes 
contarão com palestras e oficinas gratuitas, que serão 
realizadas sempre em dois horários: pela manhã, às 
9 horas, e à tarde, às 13h30. Não é necessário fazer a 
inscrição. A entrada é gratuita. O objetivo das atividades é 
conscientizar a população sobre as questões ambientais 
e a conservação da biodiversidade.
A programação começa no dia 6, com a oficina Mão na 
Cobra, cuja proposta é desmistificar a ideia de que a cobra 
é apenas um réptil nocivo à saúde. Para tanto, vai 
destacar sua importância ecológica e medicinal. A atividade 
interativa acontece também na sexta-feira (15).
O cardápio dos animais que vivem por lá e os de vida 
livre, e o manejo de espécies são alguns dos assuntos da 
palestra Conversando sobre o cardápio do biotério, nos 
dias 8 e 22. Os biólogos do Zoo realizarão oficina de 
pintura na terça-feira (19), para esclarecer dúvidas sobre a 
arara-canindé, que talvez seja a mais popular da espécie, 
pois muitos ainda conservam o animal silvestre como 
bicho de estimação, porém a prática somente é permitida 
com licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Para alertar sobre o tráfico de papagaios e o aumento 
do risco de extinção dessas aves, e também chamar a 

atenção para a acelerada fragmentação de seus habitats, 
a equipe técnica realiza palestra na quarta-feira (20). No 
dia 27, acontece uma roda de conversa sobre a conser-
vação do ambiente adequado para a sobrevivência do 
sagui-da-serra-escuro. Além disso, vai abordar também os 
malefícios do tráfico deste animal silvestre em algumas 
regiões do Brasil.
Por fim, na última sexta-feira de julho, dia 29, acontece a 
oficina Pintando no zoo – apresentando a onça pintada, 
que é uma oportunidade de reflexão sobre as ações feitas 
pela população para conservação desta espécie de felino. 
Os visitantes podem ainda aproveitar o passeio para 
conhecer centenas de animais em exposição, tais como 
leão, onça-pintada, pavão, lontra, tucano, coruja, macaco, 
lobo, furão, ema, capivara, jiboia, tartaruga, gavião, 
tamanduá, ouriço, quati, sagui, ganso, arara, iguana, cisne 
e muitos outros animais.
 
ZOOLógICO MuNICIPAL DE guARuLhOS

Rua Glória Pagnocelli, 344 - Jardim Rosa de França

Funcionamento
Dias: de terça-feira a domingo
Horário: das 9h às 17 horas

Foto: Fábio Nunes Teixeira/PMG - Imprensa

ENTRADA GRATUITA



Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

PARA MAIS INFORMAçõES E AGENDAMENTOS, LIGUEATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

GRATUITO
guarulhos

2475-6565Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR

para atender da melhor maneira possível o paciente, 
respeitando todos os padrões de ergonomia, e de acordo 
com as exigências da vigilância sanitária. Contamos com 
profissionais especializados que realizam tratamentos de 
restauração, cirurgia, periodontia, limpeza e tratamento 
de canal dentre outros serviços que garantem a saúde 
bucal do trabalhador e de seus dependentes.
Oferecendo toda essa estrutura o sindicato conscientiza 
você associado de que tratar da sua saúde bucal é algo 
essencial e se faz necessário em todos os momentos da 
sua vida.

Vamos falar um pouco sobre a importância da saúde 
bucal, e a importância dos nossos dentes.
Os dentes são importantes e tem funções essenciais, 
eles fazem parte da nossa fala, mastigação de alimentos 
e da parte estética que muitas vezes está diretamente 
relacionado à autoestima do homem no seu meio de 
convívio social.
O nosso organismo funciona como uma orquestra: todos 
os órgãos tem que estar em sincronia e bem afinados, 
pois quando um desafina o corpo todo pode ser afetado. 
Quando a saúde bucal não está em boas condições, as 
bactérias e os fungos naturais dessa região podem se 
proliferar e atingir outros órgãos.
Nos dias atuais cuidar dos dentes tornou-se uma questão 
não só de saúde mas de estética, sabemos perfeitamente 
que é importante manter uma boca saudável, pois 
uma boca que não esteja saudável pode trazer sérios 
problemas e danos muitas vezes irreparáveis. Segundo 
a American Dental Association (ADA) Um exemplo de um  
problema bucal é a periodontite uma doença crônica 
gengival que pode levar o paciente a ter problemas no 
coração e nos pulmões.
O sindicato é comprometido com a saúde do trabalhador e 
seus familiares. Desta forma está engajado na promoção 
e prevenção da saúde bucal do trabalhador. Oferecemos 
uma estrutura odontológica completa, nossos associados 
merecem o melhor, o consultório odontológico é projetado 
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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
em junho, mais duas famílias receberam o kit-bebê

O kit-bebê continua fazendo muito sucesso. Em junho, 
mais duas famílias o receberam. Os produtos entregues 
têm agradado aos novos papais e mamães comerciários. 
E sempre lembrando que as mães comerciárias sócias há 
pelo menos três meses, ou dependentes de sócios, têm 
direito ao kit bebê para filhos com idade de zero a três 
meses, composto de 15 itens, todos indispensáveis ao 

bebê, como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e 
sabonete johnson’s 

®, bodie, mijãozinho, toalha de algodão 
bordada, travesseiro, mamadeiras Kuka (70 ml e 250 ml), 
sapatinho e luvas, pano de boca bordado, chupeta Kuka, 
cortador de unhas, e uma linda bolsa. Desde o início de 
mais esse benefício, em 2015, dezenas de comerciários 
receberam o kit.

Sócia Ana Cristina Lima de Jesus funcionária da Aeromix Conveniências
com as filhas Maria Eduarda e Rafaela recebe o kit do filho Miguel

Sócia Débora Félix de Sousa funcionária do Supermercado Maktub de Itaquá
com o marido Gilberto e a mãe Maria recebe o kit  do filho Isaac

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  
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11 2475-656511 2475-6565

www.comerciariosdeguarulhos.org.br UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Rua Taquari, 546 – Mooca – São Paulo/SP

Tel. (11) Tel: 2799-1677

www.usjt.br

DESCONTOS:
•  20% na mensalidade de graduação e 

•  30% na mensalidade de pós-graduaçãos

LOL IDIOMAS OFICIAL
Rua Luiz Faccini, 165 - Centro – Guarulhos/SP

Tel: 4966-5496 ou 94388-5572

www.lolidiomas.com

DESCONTO: 75% no valor total do curso

PEDIACENTER - Clínica Pediatra
Rua Francisco Matarazzo, Nº 100 – Jd. Zaira – Guarulhos/SP

Tel: 3657-0001 ou 4964-60019

www.pediacenter.com.br

DESCONTO: consulta R$ 60,00 à vista



Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Ramo de atividade:  ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     Tempo na categoria:  ________________________________________

Cônjuge/companheiro(a):___________________________________  Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: ___________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____   _______________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ___/___/ _____________
Associado

Atenção: é necessário apresentar a carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de nascimento e casamento 
para comprovação dos dependentes, CPF, RG e três fotos 3 x 4

MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________   MATRÍCULA NA EMPRESA Nº  _____________________________

Nome:  _____________________________________________________________________________________________

Nome do Pai:  _______________________________________________________________________________________

Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________________________

Data de nasc: ____/____/_______  Estado civil: ______________________   Sexo (     )  M      (     )  F

Natural da cidade de: ________________________________________    Estado:  _________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto:  ________

Município: _______________________Bairro: ____________________  CEP: ________________ Tel:  ________________

Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________  RG:  __________________________

CPF: __________________________________ (campo obrigatório)  Email:  _______________________________________

Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565

Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

DADOS DA EMPRESA

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

DEPENDENTES

SINDICALIzE-SE!


